
SVET ZAVODA 
OŠ Malečnik 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

16. redne seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 2. 6. 2021 ob 17. uri v 
matematični učilnici. 
 
PRISOTNI: Darja Ferk, Tina Fošnarič, Slavica Kelbič, Nataša Potočnik, Mateja 
Simonič, Karmen Peklar, Franc Simonič, Polona Robič, Tomislav Letnik 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Tina Rat, mag. Regina Stajnko Polutnik, sindikalna 

zaupnica Iris Kaukler 
 
VABLJENI: ravnatelj Rudolf Sedič in tajnica Bojana Rojs 
 
 
K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik, Nataša Potočnik, je odprla sejo, 
pozdravila navzoče in ugotovila, da je na seji prisotnih 9 članov. Seja je bila 
tako sklepčna. 
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 9 članov. 
 
Predsednica Sveta Zavoda OŠ Malečnik je predlagala potrditev dnevnega 
reda, ki so ga člani dobili skupaj z vabilom in ostalim gradivom. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  
2. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje.  
3. Oblike dela v manjših učnih skupinah za šolsko leto 2021/2022. 
4. Seznanitev s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2021/2022. 
5. Nakup potrebščin za pouk likovne umetnosti za šolsko leto 2021/2022. 
6. Razno. 

 
Sklep št. 2: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
 
 
 
 



K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta zavoda 
 

Predsednica je vprašala člane ali ima kdo pripombe na zapisnik prejšnje seje. 
Ker pripomb ni bilo, je bil sprejet zapisnik prejšnje seje. 
 
Sklep št. 3: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje zapisnik 15. redne seje Sveta zavoda.  
 
 
 
K točki 3 – Oblike dela v manjših učnih skupinah za šolsko leto 2020/2021 
 

Gradivo k tej točki so člani prejeli. Ravnatelj na kratko povzame vsebino 
gradiva. 
 
Sklep št. 4: 
Svet OŠ Malečnik je seznanjen z oblikami dela v manjših učnih skupinah 
za šolsko leto 2021/2022. 

 
 
 
K točki 4 – Seznanitev s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2021/2022 
 
Člani so prejeli seznam delovnih zvezkov in izbor učbenikov, ki jih za šolsko 
leto 2021/2022 predlaga strokovni aktiv. 
  
Ravnatelj je povedal, da so delovni zvezki za starše učencev 1., 2. in 3. razred 
brezplačni. Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda morajo kupiti starši, 
učbenike dobijo otroci iz učbeniškega sklada.  
 
Obrabnine za učbenike starši ne plačujejo 
 
Sklep št. 5: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je seznanjen s skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 
2021/2022. 
 
 

K točki 5 – Nakup potrebščin za pouk likovne umetnosti za šolsko leto 
2021/2022 

Člani so prejeli predlog za nakup potrebščin za pouk likovne umetnosti, 
umetnosti in likovnega snovanja. 

 Za nabavo potrebščin za pouk likovne umetnosti od 1. do 9. razreda 
prispevajo starši 10 EUR. 



 Za nabavo potrebščin pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost za 
4., 5. in 6. razred ter za nabavo potrebščin pri obveznem izbirnem 
predmetu likovno snovanje za 7., 8. in 9 razred prispevajo starši 5 EUR. 

 
 
Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je seznanjen in se strinja z višino zneska za 
nabavo potrebščin pri predmetu likovna umetnost, neobveznem izbirnem 
predmetu umetnost in obveznem izbirnem predmetu likovno snovanje. 

 
 
 
K točki 6 – Razno 
 
Predsednica je člane obvestila, da je Svet zavoda 24.5.2021 prejel pozitivno 
mnenje ministrice k predlogu za imenovanje Mateje Veltruski za ravnateljico 
OŠ Malečnik. Predsednica je prejeto mnenje prebrala. 
 
Gospod Franc Simonič je povedal, da so bili predstavniki lokalne skupnosti 
poklicani na MOM, kjer so morali podati poročilo o pravilnosti postopka za 
imenovanje ravnatelja/ice OŠ Malečnik. 
 
 
Predsednica je povedala, da mora Svet zavoda potrditi sklep o imetnovanju 
ravnateljice. Sklep se lahko potrdi javno ali s tajnim glasovanjem. 
 
Člani Sveta zavoda so se soglasno strinjali, da bodo glasovali javno. 
 
 
Sklep št. 7: 
Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik so se soglasno strinjali, da se bo sklep 
o imenovanju ravnateljice OŠ Malečnik potrjeval javno. 
 
 
Sklep št. 8: 
Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik so sprejeli sklep o imenovanju 
ravnateljice OŠ Malečnik: 
 

1. Za ravnateljico zavoda OŠ Malečnik se imenuje MATEJA VELTRUSKY, 
rojena v Mariboru, dne 19. 3. 1977, stanujoča v Mladinska ulica 54, 
2212 Šentilj v Slovenskih goricah. 

2. Imenovana ravnateljica izpolnjuje pogoje v skladu z drugim odstavkom 53. 
člena ZOFVI.         

3. Mandat ravnateljice traja pet let in začne teči 1. 9. 2021.  
4. Imenovana bo imela ima status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v 

OŠ Malečnik. 
5. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi. 
6. Plača imenovanega se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 
 
 



 
OBRAZLOŽITEV: 

 
- Svet zavoda OŠ Malečnik je v časniku Večer dne 15. 3. 2021 razpisal delovno 

mesto ravnatelja zavoda OŠ Malečnik. 
- Na razpis se je prijavilo 7 kandidatov. Med postopkom sta 2 kandidata odstopila 

od kandidature. 

- Svet zavoda je po pregledu prispelih prijav ugotovil, da so bile vse prijave oddane 
pravočasno. 

- Svet zavoda je dne 20. 4. 2021 za mnenje zaprosil učiteljski zbor, svet staršev  in 
lokalno skupnost.  

- Po pregledu pridobljenega mnenja učiteljskega zbora in obrazloženega mnenja 
sveta staršev, po pregledu dokazil o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, 
opravljenem strokovnem izpitu, opravljeni šoli za ravnatelje, program vodenja 
zavoda, dokazila o nekaznovanosti in druga dokazila) je Svet zavoda na seji dne 
13. 5. 2021  za ravnateljico zavoda OŠ Malečnik izbral Matejo Veltrusky. 

- Svet je iz izbirnega postopka izločil 0 nepopolnih vlog in 0 vlog, ker prijavljeni 
kandidat ni izpolnjeval predpisanih pogojev. 

- Svet šole je dne 17. 5. 2021 za  mnenje k predlogu za imenovanje kandidatke za 
ravnateljico zaprosil ministra, pristojnega za šolstvo. Mnenje ministra je bilo 
posredovano dne 20. 5. 2021. 

- Svet šole je na seji dne 2. 6. 2021 imenoval Matejo Veltrusky za ravnateljico 
zavoda OŠ Malečnik. Imenovana kandidatka izpolnjuje z zakonom in drugimi 
predpisi zahtevane pogoje za ravnatelja zavoda Osnovne šole Malečnik. 

- Mandat  ravnateljice začne teči 1. 9. 2021. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 17.40 
 
 
 
Zapisala:                                                  Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik: 
Bojana Rojs                                        Nataša Potočnik     
 
 
 
 
 
 

 
 
 


